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PROCESSO DE DESMATERALIZAÇÃO 

 

 

No seguimento do processo de desmaterialização que se pretende progressivo, de forma a obviar 

eventuais constrangimentos, quer aos munícipes quer aos serviços municipais, irá implementar-se nas 

datas abaixo referenciadas a tramitação desmaterializada dos seguintes pedidos: 

  

 A partir de 5 de novembro de 2018: 

  -Pedido de informação 

-Pedido de Informação prévia 

-Certidões1 

- Requerimentos diversos 

 

A partir de 12 de novembro de 2018: 

- Licenciamentos1  

- Trabalhos de demolição, escavação e contenção periférica 

- Taxas e cauções 

- Alvarás de obras 

- Ocupação de espaço público 

- Comunicação de início de obras 

- Receção de obras 

- Alvará de autorização de utilização 

- Averbamentos/substituições 

- Vistorias 

 

Sendo a partir destas datas os pedidos apresentados apenas em formato digital. 

 

1 Os pedidos de licenciamento e certidões que já tramitam de forma desmaterializada passam também nas referidas datas a 

serem entregues apenas em formato digital. 
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Assim, e de acordo com os novos formulários, check list e normas técnicas associadas a cada um dos 

pedidos, e para que, o mesmo se considere bem instruído deve o requerente entregar todos os 

documentos assinalados a Negrito, criando ficheiros autónomos para cada elemento instrutório. 

 

A entrega de processos em formato digital será realizada no atendimento presencial, através da 

apresentação no suporte adequado (CD, DVD, PEN USB). Os ficheiros deverão ser gravados numa única 

diretoria para simplificar o processo de leitura.  

 

Cada folha de um ficheiro não deve ocupar mais do que 500KB em média, e o ficheiro deve ter um 

tamanho máximo de 30MB. 

Todos os ficheiros deverão ser assinados digitalmente. 

 

A preparação dos ficheiros é da total responsabilidade de quem os cria e possui os originais digitais, sejam 

textos ou desenhos. A Câmara Municipal nunca fará qualquer alteração a esses ficheiros.  

 

 

Nota importante: 

 

Os ficheiros apenas deverão ser aceites se cumprirem todas as especificações indicadas, devendo ser 

recusados e substituídos caso não estejam conforme com o definido especificamente para cada pedido. 

 

 

 

 

 

 

 


